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การลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยระบบ RFID
Reduce costs and increase operational efficiencies by RFID system
ดาราพร กุลดี1 , ธาราทิพย เกิดทอง 2, ธนยศ กุลฑล3

บทคัดยอ
โครงการนี้เปนการศึกษากระบวนการทํางานของศูนยกระจายเครื่องมือแพทย โดยมีกลุมตัวอยางเปนสินคา
และกระบวนการทํางานของพนักงานแผนก Orthopedic ที่มีปริมาณการสงสินคาจํานวนมากและทํากําไรใหกับสถาน
ประการเปนสัดสวนมากกวาสินคาประเภทอื่น และเปนแผนกที่มีปญหาจากการดําเนินงานของพนักงานที่ไมเปนไปตาม
ขั้นตอน จนกอใหเกิดผลกระทบถึง 2 สวนคือ 1) สถานประกอบการ ในสวนของการมีสินคาใกลหมดอายุบนชั้นวางที่
แสดงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานประกอบการ และการสงสินคาผิดจํานวนและผิดประเภทใหกับลูกคา 2)
ผลกระทบในการทําให Client ศูนยเสียโอกาสในการขายสินคา โครงการฉบับนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานและลดผลกระทบที่เกิดกับสถานประกอบการและClient โดยการนําระบบ RFID มาใชแทนระบบ
Barcode เดิมของสถานประกอบการ
ผลการศึกษาปรากฏวา ถาหากนําระบบ RFID มาใชรวมกับระบบ SAP ของสถานประกอบการนั้น ทําให
สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานตามคําสั่งซื้อใหลดลงเปน 11 นาที จากเดิมเวลาใชเวลา 21 นาทีตอคําสั่งซื้อ และ
สามารถเพิ่มความถูกตองแมนยําในการสงสินคาที่ถูกตองตรงตามคําสั่งซื้อใหกับลูกคา รวมไปถึงการลดสินคาใกล
หมดอายุบนชั้นเนื่องจาก RFID จะเปนเหมือนเกณฑบังคับใหพนักงานทํางานตรงตามขั้นตอน นั่นคือการหยิบสินคาให
ตรง Batch จึงทําใหการหยิบสินคาของพนักงานเปนไปตามหลัก FEFO สินคาใกลหมดอายุจะลดลงและทําให Client
ไมศูนยเสียโอกาสในการขายสินคา จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานนั้นทําใหสถานประกอบการสามารถลด
ตนทุนในดานการจัดการสินคาใกลหมดอายุ และตนทุนในดานอัตราการจางพนักงานเปนเงินจํานวน 213,000 บาทตอ
เดือน หรือ 2,556,000 บาทตอป
คําสําคัญ: RFID, Orthopedic, กระบวนการดําเนินงาน

Abstract
This project is to study process of Medical Device Distribution Center. A sample was
selected from the products and the procedures in the working of an orthopedic department where
there are several products are shipped. Also, make a more profitable than other products. This
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department has a problem about the operation of an employee who are not aligned with
procedures. Thus, there are two parts effect.
1. For organization, there are near-expired products which related to operational
efficiency and a delivery of wrong quantity.
2. For client = lose the opportunity to sell products.
The purposes of this study were to increase operational efficiency and to reduce an
effect of business and clients by using an RFID system instead of barcode system.
It was found that if the business use RFID system to coordinate with the SAP system, it
will reduce the order processing time from 21 minutes to 11 minutes. Additional, This system will
improve accuracy of shipping goods by order for clients. Including with decrease near-expired
products because RFID system is the basis to employee working are aligned with procedures. The
RFID system can reduce near-expired products on the shelves because it forces employees to work
properly in the process, indicate that the picking to meet batch number and accuracy in aligning
with the FEFO principle. Therefore, the result of increased operational efficiency that can reduce
costs of managing near-expired products and rate employment is 213,000 Bath per month or
2,556,000 Bath per year.
Keywords: RFID, Orthopedic, Operational process
บทนํา
เนื่องดวยศูนยกระจายเครื่องมือแพทย (Healthcare Distribution Center) เปนศูนยกระจายสินคาที่
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย โดยมีสินคาประกอบไปดวยทั้งหมด 4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 Orthopedic (อุปกรณและชิ้นสวนที่ใชในการผาตัด กระดูก ขอ เสนเอ็น และกลามเนื้อ
ตางๆของรางกาย)
กลุมที่ 2 Cardiovascular (สายสวนหัวใจ และลิ้นหัวใจเทียม)
กลุมที่ 3 Dental (สินคาที่เกี่ยวกับฟน เชน รากฟนเทียม)
กลุมที่ 4 Ophthalmic (คอนแทคเลนสและเลนสผาตัด)
โดยกิจ กรรมการทํ างานของสิ น ค าแต ล ะกลุ ม ที่ เกิด ขึ้ น ภายในศู น ย ก ระจายสิ น ค า มี กิจ กรรมหลั ก ๆ
คื อ Inbound Outbound Transprot และBilling and Inventory ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั น แต สํ า หรั บ ลู ก ค า กลุ ม
Othopedic มีรายละเอียดของการดําเนินงาน การจัดการสงและรับคืนที่มีความแตกตางจากกลุมอื่น คือกระบวนการ
จัดสินคาเพื่อสงสินคาใหกลับลูกคานั้นจะตองมีการจัดชุดเครื่องมือและอุปกรณตามมาตรฐานสําหรับใชในการผาตัดแต
ละครั้ง และใหตรงตามความตองการของแพทยผูใชงานกอนทุกครั้ง ซึ่งใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 21.13 นาที และเนื่องจาก
คําสั่งซื้อที่มีปริมาณมาก และตองใชเวลาในการจัดสินคานาน จึงทําใหพนักงานไมไดทําการตรวจสอบสินคากอนสง
ใหกับลูกคาหรือเลือกหยิบสินคาแบบ FEFO จึงทําใหมีโอกาสในการหยิบสินคาผิด และมีสินคาใกลหมดอายุอยูบนชั้น
วางจํานวนมาก สําหรับสวนของ Inbound และ Outbound นั้น ตองมีการสแกนสินคาทุกตัวเขาระบบ และมีการจัด
ชุดเครื่องมือและอุปกรณใหถูกตอง เนื่องจากสินคาที่นํากลับเขามามีปริมาณมาก จึงเปนเหตุทําใหบางครั้งมีการจัดชุด
สินคาและสแกนสินคาผิดพลาด
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จากป ญ หาที่ ก ล า วมาข า งต น ส ง ผลให ค วามถู ก ต อ งแม น ยํ า ในการรั บ จั ด เก็ บ และหยิ บ สิ น ค า กลุ ม
Orthopedic ลดน อยลง ซึ่งสงผลเสียตอคนไข ประกอบกับเปนกลุมสิน คาที่ทํ ากําไรใหกับ สถานประกอบการเป น
สั ด ส ว นที่ ม ากกว า สิ น ค า กลุ ม อื่ น ดั ง นั้ น จึ ง สนใจเลื อ กศึ ก ษาการทํ า งานของสิ น ค า กลุ ม Orthopedic และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพดวยการ นําระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีการเก็บและอาน
สินคาดวยคลื่นวิทยุโดยไมจําเปนตองสัมผัสกับตัวสินคาซึ่งจะมีความแมนยําและรวดเร็วมากกวาระบบบารโคด จะทําให
ชวยลดตนทุนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการทํางาน ความผิดพลาดในการหยิบและตรวจสินคา รวมไปถึงการลด
จํานวนสินคาที่ใกลหมดอายุบนชั้นวางสินคาใหลดนอยลง
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลกระบวนการทํางานเพื่อการการนําระบบ RFID มาใชในการ ดําเนินงานของ
Orthopedic ของศูนยกระจายเครื่องมือแพทย พบวามีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1.ทฤษฎี Lean Management System
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานโดยการเพิ่มหรือลดกิจกรรมตางๆนั้น โดยทั่วไปองคกร
ตางๆมักจะรูวาควรเพิ่มกิจกรรมใดหรือควรเพิ่มสิ่งใดเพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตมักจะเขาใจผิดในสวน
ของการลดที่หลายคนเขาใจวาคือการลดขั้นตอนการทํางาน ลดจํานวนพนักงาน เปนตน แตการลดในแนวคิดทาง
ทฤษฎีตางๆนั้นมีความหมายที่ตางออกไป อยางเชน ทฤษฎี Lean Management System ที่มีความหมายของการลด
ในอีกแงมุมหนึ่ง ตามความหมายของทฤษฎีที่มีผูกลาวถึงไวหลายทานดวยกัน ดังนี้
มารวย สงทานินทร (การนําแนวคิดเรื่อง Lean มาใชในสํานักงาน , 2557) ไดกลาววา Lean คือ
“การเพิ่มคุณคาของสินคาหรือบริการในสายตาของลูกคา โดยการขจัดหรือลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน" ใน
ระยะแรกนิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรม ตอมามีการดัดแปลงมาใชในกระบวนการดานอื่น ๆ อีก เชน ดานการบริการ
สุขภาพ การกอสราง การศึกษา ดานการเงิน หนวยงานราชการ หรือแมแตในกองทัพ วัตถุประสงคการนํา Lean มาใช
ในสํานักงาน (Lean Office) เพื่อลดตนทุนการดําเนินงานขององคกร ลดระยะเวลารอคอยระหวางกระบวนการตาง ๆ
ในสํานักงาน เพิ่มผลผลิตของสํานักงาน พัฒนาคุณภาพของสํานักงาน ทําใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เพิ่มขึ้น และสรางการทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมของพนักงาน
ปทุมพร วงศทองศร (วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,2552)
กลาวถึงระบบการบริหารแบบลีนไววา เปนเครื่องมือในการจัดการกระบวนการที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแกองคกร
โดยพิจารณาคุณคาในการดําเนินงานเพื่อมุงตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งระบบลีนเปนการมุงสรางคุณคาในตัว
ผลิตภัณฑและบริการ และกําจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอยาตอเนื่อง นํามาสูการลดตนทุนการ
บริการ และผลลัพธที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการผลิตผลิตภัณฑหรือสงมอบบริการที่มี
คุ ณ ภาพควบคู ไ ปด ว ย จากความหมายของทฤษฎี ที่ นั ก วิ จั ย หลายท า นได ก ล า วมา สามารถสรุ ป ได ว า Lean
management System เปนทฤษฎีที่ใชในการเพิ่มคุณ คาใหกับสินคาหรือการบริการโดยการลดหรือขจัดความสูญ
เปลาในกระบวนการทํางาน ซึ่งกระบวนการทํางานในแตละประเภทมีความยากงายและการดําเนินงานที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกั บความมุงหวังขององค กรนั้ นๆ วาตองการให งานมีป ระสิท ธิภ าพสูงสุ ดในด านใด และการดํ าเนิ น งานให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามที่ ค าดหวั ง นั้ น กระบวนการทํ า งานเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ เป า หมายที่ อ งค ก รวางไว ใน
กระบวนการทํางานจริงนั้นอาจมีกิจกรรมที่เปนประโยชนและอํานวยความสะดวกใหกับงาน แตในขณะเดียวกันนั้นก็มี
อีกหลายกิจกรรมที่ทําใหการทํางานลาชา ซึ่งปญหาเหลานี้ทําใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองคกรอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองรูวาในกระบวนการทํางานนั้นกิจกรรม
ใดจําเปนและกิจกรรมใดที่สรางความสูญเปลาใหกับกระบวนการทํางาน
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2.ระบบ RFID วัชรากร หนูทอง (2548) อธิบายถึง RFID วาเปนระบบฉลากที่ไดถูกพัฒนาขึ้น ตั้งแตปค.ศ.
1980 เพื่อวัตถุประสงคหลักในการใชกับงานที่ระบบฉลากแบบบารโคด (Barcode) ไมสามารถใชการไดเปนเทคโนโลยี
ที่ใชรับสงขอมูลแบบไรสาย ที่สะดวกและงายตอการจัดการขอมูลในรูปแบบตางๆ โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการ
จัดเก็บขอมูลไดหลายประเภท อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
จุดเดนของระบบ RFID
1. การอานขอมูลของฉลากทําไดโดยไมตองมีการสัมผัส
2. สามารถอานคาไดแมในสภาพที่ทัศนวิสัยไมดี
3. ทนตอความเปยกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก
4. สามารถอานขอมูลไดถูกตองรวดเร็ว
องคประกอบในระบบ RFID จะมีอยู 2 สวนหลักๆ คือ
1. สวนฉลาก (ปายขนาดเล็ก) ที่จะถูกผนึกอยูกับวัตถุที่ทําหนาที่บันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆเอาไว
ฉลากดังกลาวมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา Transponder หรือเรียกวา ปาย (Tag)
โครงสรางภายในของปายจะประกอบไปดวย 2 สวนใหญๆ ไดแก สวนของไอซีหรือชิป และสวนที่สองคือ
ขดลวดซึ่งทําหนาที่เปนเสาอากาศสําหรับรับสงสัญญาณ ปายที่มีการใชงานนั้นจะมีอยู 2 ชนิดใหญๆ โดยแตละชนิดก็
จะมีความแตกตางกันในแงของการใชงาน ราคา โครงสรางและหลักการทํางานอยู ซึ่งอธิบายแยกเปนหัวขอดังนี้
1.1 ปายชนิดพาสซิฟ (Passive RFID Tag)
ปายชนิดนี้ไมจําเปนตองรับแหลงจายไฟใดๆ เพราะมีวงจรกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําขนาดเล็ก เปน
แหลงจายไฟในตัวอยูแลว ระยะการสื่อสารขอมูลที่ทําไดสูงสุด 1.5 เมตร มีหนวยความจําขนาดเล็ก (ทั่วไปประมาณ
32–128 บิต) มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา ราคาตอหนวยต่ํา ไอซีของปายชนิดพาสซีฟที่มีการผลิตออกมาจะมีทั้งขนาด
และรูปรางเปนไดตั้งแตเปนแทง หรือแผนขนาดเล็กจนแทบไม สามารถมองเห็นไดไปจนถึงขนาดใหญ ซึ่งตางก็มี
ความเหมาะสมกับชนิดงานที่แตกตางกัน โดยทั่วไปโครงสราง ภายในสวนทีเปนไอซีของปายนั้นก็จะประกอบดวย 3
สวนหลักๆ ไดแก สวน ของหนวยความจํา สวนควบคุมภาคลอจิก และสวนควบคุมการทํางานของภาครับสง
สัญญาณวิทยุ
1.2 ปายชนิดแอคทีฟ (Active RFID Tag)
ปายชนิดนี้จะใชแหลงจายไฟจากแบตเตอรีข่ นาดเล็ก มีหนวยความจําภายในขนาดใหญได ถึง 1 เมกะ
ไบตมีระยะการสื่อสารขอมูลที่ทําไดสูงสุดถึง 6 เมตร ปายชนิดนี้มีขอดีอยูหลายขอและ มีขอเสียอยูคือ มีราคาตอหนวย
แพง มีขนาดคอนขางใหญ และมีระยะเวลาในการทํางานที่จํากัด นอกจากการแบงชนิดจากที่ไดกลาวถึงแลวปายก็ยัง
ถูกแบ งประเภทจากรูป แบบในการใชงานไดเป น 3 แบบ คื อแบบที่ สามารถถูก อานและเขียนขอมู ลไดอ ยางอิส ระ
(Read–write), แบบเขียนไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นแตอานไดอยางอิสระ (Write-Once, Read-Many หรือ WORM)
และแบบอานไดเพียงอยางเดียว (Read-only)
2.สวนที่สองมีชื่อเรียกวา Transceiver โดยทั่วไปจะเรียกวา เครื่องอาน (Reader)
หน าที่ห ลัก ของเครื่องอานก็ คือการเชื่อ มตอ เพื่อ เขี ยนหรืออ านขอ มูล จากปายด วยคลื่ นวิท ยุ ดังภาพประกอบด วย
ภาครับและสงสัญญาณวิทยุ ภาคการสรางสัญญาณพาหะ สายอากาศ วงจรปรับแตงสัญญาณ และภาคการติดตอ
กับคอมพิวเตอร (ใช RS232)
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การถอดรหั ส สัญ ญาณ (Decoding) ที่ ได รับ โดยไมโครคอนโทรลเลอร อั ลกอริธึม ที่ อยู ในเฟริม แวร
(firmware) ของตัวไมโครคอนโทรเลอรจะทําหนาที่ในการสงสัญญาณ และถอดรหัสสัญญาณที่ไดรับ และทําหนาที่
ติดตอกับคอมพิวเตอร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ลดตนทุนการดําเนินงาน
2. ลดระยะเวลาการดําเนินงาน
3. ลดความผิดพลาดในการตรวจและหยิบสินคา
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ
1.1 วางแผนและทําการปรึกษากับผูที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแผนการศึกษากระบวนการทํางานในแผนก
ตางๆของศูนยกระจายเครื่องมือแพทย
1.2 กําหนดวัตถุประสงคของหัวขอโครงการที่เลือก และวางแผนการเก็บขอมูลวาตองการขอมูลในสวน
ใดบาง ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานของแผนก Orthopedic จําแนกขอมูลที่ตองการวาสวนใดที่เปนขอมูลปฐมภูมิ
โดยประกอบดวย ดังนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานจากแผนก Orthopedic และแผนกTDO IN และขอมูล
ทุติยภูมิ ประกอบดวย ดังนี้ ขอมูลเกี่ยวกับระบบ RFID จากงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากอินเตอรเน็ต
1.3 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแผนก Orthopedic ในสวนของเวลาการทํางานในแตละคําสั่งซื้อของ
ลูกคา โดยการจับเวลาการทํางานของบุคลากรที่ใชในการจัดสินคา และรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแผนก TDO IN ซึ่ง
เปนแผนกที่มีสวนเกี่ยวของกับ Orthopedic โดยการจับเวลาการทํางานของบุคลากรในแผนกในการรับสินคาคืน และ
การจัดสินคาใหตรงตาม BOM กอนสงคืน Orthopedic วาใชเวลาในการทํางานเทาไหร
1.5 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในสวนของ ปริมาณสินคาที่ใกลหมดอายุของแผนก Orthopedic และ
ปริมาณการขายเฉลี่ยตอปของสินคาในศูนยกระจายเครื่องมือแพทย พระราม3 พรอมทั้งคนหาขอมูลเพิ่มเติมของ
ระบบ RFID จากอินเตอรเน็ต
1.6 ทําการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ไดเพื่อตอบวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
1.7 เสนอโครงการตอบริษัท เพื่อดูวาตองแกไขในสวนใดอีกบาง และสามารถนําไปใชประโยชนกับ
องคกรไดจริงไหม
1.8 ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.9 สรุปผลการดําเนินโครงการ นําเสนอตอสถานประกอบการและใหสถานประกอบการประเมินผล
ของโครงการ
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ใช MS Excel ในการวิเคราะหขอมูล โดยจะวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ปริมาณของสินคาที่สงออกใหกับ
ลูกคา และเวลาในการตัดของออกจากระบบ
ขอมูลที่เกี่ยวของงานวิจัย
ขอมูลปฐมภูมิ : ขอมูลเกี่ยวกับเวลาการทํางานขั้นตอนตางๆของ Orthopedic และ TDO IN
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ขอมูลทุติยภูมิ : ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสินคา Expired จํานวนสินคาที่ขายได ขอมูลการ
Complaint และงานวิจยั ที่เกี่ยวของและศึกษาขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับระบบ RFID จากเว็บไซต
ผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานของทั้งแผนก Orthopedic และ TDO IN นั้นทําใหเห็นถึงปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้น และเมื่อนําระบบ RFID เขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงานแลวสามารถทําใหเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและลดปญหาตางๆที่เกิดขึ้นได ซึ่งจะเห็นไดจากกระบวนการดําเนินงานกอนและหลังใช RFID ดังนี้
1. การเปรียบเทียบเวลาการดําเนินระหวางการใช RFID และ Barcode

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการดําเนินระหวางการใช RFID กับ Barcode
จากแผนภูมิเปรียบเทียบเวลาระหวางการใช RFID กับ Barcode นั้นจะเห็นวาการนําระบบ RFID มาใช
จะทําใหสามารถลดเวลาการดําเนินงานของ Orthopedic ในสวนของกิจกรรมยอยได 2 กิจกรรม ดังนี้
1. การสแกนสินคา : จากเดิมระบบ Barcode ใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 6.367 นาที แตเมื่อนํา RFID มาใชจะ
สามารถลดเวลาลงเหลือ 0.03 วินาที (เนื่องจากเวลาในการแสกนสินคาดวยระบบ RFID นั้นไมสามารถรูไดวาการแสกน
แตละครั้งนั้นใชเวลาเทาไร จึงใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางคจากการแสกนสินคาดวยระบบ Barcode) ซึ่งเวลาอาจจะ
นอยหรือมากกวานั้นขึ้นอยูกับจํานวนสินคาในแตละเคส
2. ปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดสินคา : จากการดําเนินงานนั้นปญหาที่พบในขั้นตอน Clean Oder ของ
การจัดสินคานั้นจะประกอบดวย
2.1 หยิบสินคาผิดประเภท
2.2 หยิบสินคาผิดจํานวน
2.3 สินคาติดโรงพยาบาล
2.4 สินคา Short Expired
ซึ่งจากแผนภูมิที่ 1 สามารถเห็นไดวาเวลาในขั้นตอนการ Clean Oder เทาเดิม นั่นทําใหเห็นวาเวลาเทา
เดิมแลวสามารถแกไขปญหาไดอยางไร จากการเก็บขอมูลนั้นขั้นตอนการ Clean Oder นั้นจะพบปญหา 4 ปญหา
ตามที่ไดกลาวไป และแตละปญหาจะใชเวลาในการจัดการเฉลี่ยอยูที่ 3.57 นาที ซึ่งถาเกิดปญหา 4 ปญหาพรอมกัน
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นั่นแสดงวาพนักงานตองใชเวลาถึง 14.28 นาที ในการจัดการ แตถาหากการจัดเคสเกิดปญหาเพียง 1 ปญหา เวลาที่
พนักงานจะใชในการจัดการก็จะกลายเปนศูนยดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเวลาการดําเนินระหวางการใช RFID และ Barcode
เมื่ อ นํ า ระบบ RFID มาใช จ ะสามารถลดป ญ หาต า งๆให ล ดลงและหมดไป เนื่ อ งจากสามารถเขี ย น
ซอฟตแวรเชื่อมกับระบบ SAP ที่ใชอยู โดยกําหนดใหพนักงานนั้นหยิบสินคาใหตรงกับ Batch ทําใหลดจํานวนสินคา
Short Expire และตองหยิบใหตรงตามจํานวนและตรงตามประเภท ถึงจะผานขั้นตอนการสแกนเพื่อไปยังขั้นตอนของ
กิจกรรมตอไปได และกรณีสินคาติดโรงพยาบาล เมื่อนําระบบ RFID มาใชกับแผนก TDO จะทําใหรับสินคาเขาระบบ
ไดหมดทุกชิ้นโดยไมมีสินคาหลุดไปถึง Operation จึงทําใหไมเกิดปญหาสวนนี้ขึ้นอีก
จากที่ กล าวมาระบบ RFID เปรียบเสมือ นกฎเกณฑ บั งคั บ ให การทํ างานของพนั กงานนั้ น ถูก ตอ งตาม
ขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงาน และทําใหพนักงานสามารถทํางานไดเร็วขึ้นโดยใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 11 นาที จาก
เดิมที่ใชเวลาเฉลี่ย 21 นาที
2.การเกิดความผิดพลาดจากการดําเนินงานของ Orthopedic
จากการดําเนินงานของแผนก Orthopedic ในเวลา 6 เดือน ของป 2017 นั้นเกิดความผิดพลาดในการ
ดําเนินงานจากการหยิบสินคาผิดประเภทสงใหกับลูกคา 4 ครั้ง คิดเปน 0.03% และความผิดพลาดจากการหยิบสินคา
ไมต รงกั บ จํานวนที่ลู กค าตอ งการ 6 ครั้ง คิด เปน 0.05% รวมแลว คิด เป น 0.08% ดั งแผนภู มที่ 7 ซึ่งถามองความ
ผิดพลาดจากการดําเนินงานแลวอาจเปนความผิดพลาดที่เล็กนอย แตเมื่อมองถึงตัวสินคาที่ทางศูนยกระจายเครื่องมือ
แพทย ไดทําการจัดสงใหกับลูกคานั้นเกี่ยวของกับการรักษาชีวิตของผูปวย ซึ่งความผิดพลาดจากการดําเนินงานที่
เล็กนอยเหลานั้นสามารถสงผลใหเกิดความเสียหายรายแรงตอชีวิตของผูปวยได จึงจําเปนที่จะตองทําใหความผิดพลาด
จากการดําเนินเหลานี้หมดไป

รูปที่ 3 แสดงจํานวนความผิดพลาดจากการดําเนินงานของ Orthopedic
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3. สินคา Short Expired
1.1 ผลกระทบที่เกิดกับบริษัท : สงผลในเรื่องของตนทุนการจัดการสินคาใกลหมดอายุและประสิทธิใน
การบริหารสินคาใหกับ Client
1.2 ผลกระทบที่เกิดกับ Client : สงผล Client ที่ศูนยเสียโอกาสในการขายสินคาที่มีมูลคาสูงไปกับการ
ปลอยสินคาใหคางอยูบนชั้นวางจนหมดอายุการใชงาน
ซึ่งจากผลเสียที่กลาวมาขางตนนั้น เกิดจากการดําเนินงานของพนักงานที่ทํางานไมเปนไปตามขั้นตอน
จากการหยิบสินคาไมตรง Batch จึงทําใหเกิดสินคาใกลหมดอายุบนชั้นวางเปนจํานวนมาก ซึ่งถาหากสินคาถูกหยิบ
แบบ FEFO ( First expired First out ) จะทําใหลดสินคาใกลหมดอายุลงได ซึ่งการนําระบบ RFID มาใชจะสามารถ
ทําใหพนักงานหยิบสินคาตามหลัก FEFO ไดจากการเขียนซอฟแวรบังคับวิธีการดําเนินงานเชื่อมระหวาง RFID เขากับ
SAP ที่ทางบริษัทใชงานอยู
1. การลดตนทุนดานคาใชจายแรงงาน

ตารางที่ 1 แสดงคาใชจายพนักงาน
FTE (Full time equivalent) = อัตรากําลังที่ตองการ
กําหนด พนักงานทํางาน วันละ 8 ชั่วโมง 6 วันตอสัปดาห
ภาระงาน

FTE = เวลาที่พนักงาน 1 คนทําได
=

2,194

8×6×4

= 12 คน

โดยปกติพนักงานจะทํางานวันละ 8 ชั่วโมงและทํา OT เพิ่มอีก 2.30 ชั่วโมง เพื่อดําเนินงานใหเสร็จสิ้น
ตามคําสั่งซื้อในแตละวัน หากนํา RFID มาใชจะสามารถชวยลดระยะเวลาการดําเนินงานใหนอยลงได จึงสามารถชวย
ลดคาใชจายแรงงานทางดาน OT ได อยูที่ 81,000 บาทตอเดือน และสามารถลดคาแรงงานดานบุคคลได 6 คน อยูที่
132,000 บาทตอเดือน ดังนั้นจะสามารถลดภาระคาแรงงานไดทั้งหมด 213,000 บาทตอเดือน หรือ 2,556,000 บาท
ตอป
อภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการทํางานของพนักงานและจากขอมูลยอนหลัง 6 เดือนของขอมูลที่
เกีย่ วของ ทําใหเห็นถึงการดําเนินงานของพนักงานที่มีผลกระทบไปถึงฝายตางๆ ซึ่งเปนผลจากการทํางานที่ไมเปนไป
ตามกระบวนการ โดยการนําระบบ RFID มาใชนั้น จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกใหกับ
พนักงาน รวมไปถึงเปนการแกปญ
 หาตางๆที่เกิดจากการดําเนินงาน และจากการที่ RFID สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได จึงทําใหวัตถุประสงคของโครงการนั้นบรรลุผลตามที่หวังไว ดังตอไปนี้
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1. ลดต น ทุ น การดํ าเนิ น งาน : การนํ าระบบ RFID มาใช นั้ น ช ว ยลดต น ทุ น ของทางศู น ย ก ระจาย
เครื่องมือแพทย ไปได 2 สวน คือ
1.1 ตนทุนการทําลายสินคา Short Expire เนื่องจากสินคาใกลหมดอายุนั้นมีจํานวนมากในแต
ละเดื อ นทํ าให ต น ทุ น ในการทํ าลายนั้ น สู งตามจํ านวนสิน ค า ซึ่ง RFID จะทํ าให สิ น ค าใกล
หมดอายุลดลงสงผลใหตนทุนในการทําลายลดตามไปดวย
1.2 ตนทุนในการจางพนักงาน RFID สามารถทําใหบริษัทสามารถลดอัตราการจางพนักงานลงได
ถึง 6 คน คิดเปนเงินจํานวน 213,000 บาทตอเดือน หรือ 2,556,000 บาทตอป ทําใหสถาน
ประกอบการลดคาใชจายในสวยนี้ลงไดถึง 55.34%
2. เพื่อลดระยะเวลาการทํางาน : การใชระบบ RFID นั้นทําใหการแสกนสินคารวดเร็วขึ้นกวาการแส
กนดวยระบบ Barcode ทําใหสามารถลดเวลาขั้นตอนของกิจกรรมแสกนสินคาลงได จากเดิมใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 6.367
นาที เหลือ 0.03 วินาที ทําใหใชเวลาในการทํางานตอคําสั่งซื้อจากเดิม 21 นาที ลดลงเปน 11 นาที ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลาการทํางานลงได 47.62 % นอกจากการทํางานที่รวดเร็วขึ้นแลวยังสามารถดําเนินตามคําสั่งซื้อในแตละวันได
มากขึ้น
3. เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดในการตรวจและหยิ บ สิ น ค า : เมื่ อ นํ าระบบ RFID มาใช พ ร อ มทั้ งเขี ย น
โปรแกรมเชื่อมโยงกับระบบ SAP ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของชนิดและปริมาณของสินคาหากพนักงาน
หยิบผิด และ RFID จะเปรียบเสมือนกฎเกณฑบังคับใหพนักงานทํางานตามขั้นตอนและหยิบสินคาแบบ FIFO ที่ตรง
ตาม Picking Slip
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
หากศูนยกระจายเครื่องมือแพทยตองการนําระบบ RFID มาใชในการดําเนินงาน สิ่งที่ตองเตรียม คือ
RFID Tag ตั ว อ า น RFID และซอฟต แ วร สํ า หรั บ เชื่ อ มกั บ ระบบ SAP ของศู น ย ก ระจายเครื่ อ งมื อ แพทย ซึ่ ง
ความสามารถของเครื่องอาน RFID อยูที่ 200-500 ครั้งตอวินาที ถาหากทางศูนยกระจายเครื่องมือแพทยตองการเพิ่ม
จํานวนครั้งในการอาน สามารถ ใชตัวอาน RFID แบบประตูได เนื่องจากสามารถกําหนดขนาดและความสามารถในการ
อานขอมูลไดตามความตองการ แตอาจจะมีตนที่สูงขึ้นตามรูปแบบการใชงาน
โดยทั้งนี้สิ่งที่บริษัทตองเตรียมในขางตนจะเปนเพียงตนทุนเฉพาะในสวนของการติดตั้งอุปกรณเทานั้น
ยังไม รวมถึ งต น ทุ น ด านการพั ฒ นาระบบที่ ใช อ ยู ในป จจุ บั น ให มี ค วามเชื่ อมโยงกั บ ระบบ RFID หากต องการที่ จ ะ
นํามาใชจในอนาคต
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